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Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej
do 31 stycznia redakcja ,,Wiadomości Rudzkich”
czynna jest w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8 do godz. 12.
W pozostałe dni i godziny redakcja pracuje zdalnie.
W sprawie interwencji, spraw redakcji można kontaktować się
pod nr tel. 512-295-228.
W sprawie ogłoszeń oraz osobistego umówienia się proszę
dzwonić pod nr tel. 889-771-365.
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MIESZKALNICTWO
Ponad dwa miliony
złotych unijnego
dofinansowania trafi do
Rudy Śląskiej na wsparcie
inwestycji ekologicznych.
Pieniądze te pozwolą
na termomodernizację
oraz podłączenie do sieci
ciepłowniczej kolejnych
budynków wielorodzinnych
znajdujących się w miejskim
zasobie mieszkaniowym.
Inwestycje te realizowane
będą w 2022 r. Natomiast
w tym roku na tego typu
przedsięwzięcia władze
miasta w budżecie
zaplanowały ponad 8 mln zł.
Z tych środków ocieplonych
ma zostać osiem budynków
wielorodzinnych, z czego
połowa ma mieć nowe
źródło ciepła.
– Po kompleksowych termomodernizacjach miejskich placówek oświatowych, które przeprowadziliśmy przed
kilkoma laty, teraz stawiamy na budynki mieszkalne znajdujące się w naszym
zasobie. Na ile to możliwe, posiłkujemy
się środkami zewnętrznymi, które dedy-

Termomodernizacje z dofinansowaniem
kowane są właśnie takim przedsięwzięciom. Kluczowe są tu oczywiście pieniądze unijne, ale dzięki innym dotacjom zewnętrznym, np. z Metropolii,
niektóre zadania udało nam się zrealizować niemal w całości z dofinansowań
– podkreśla prezydent miasta Grażyna
Dziedzic.
2 mln zł, które trafią do miasta, pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach
poddziałania 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
mieszkalnych w województwie śląskim”. Listę dofinansowanych projektów ogłosił Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Pieniądze przeznaczone zostaną na termomodernizacje budynków wielorodzinnych przy:
ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3 w Wirku, ul. Janasa 15 i Janasa 21, ul. Zabrzańskiej 23 w Rudzie, ul. Jagiellońskiej 3 w Bykowinie i ul. Niedurnego
24-26 w Nowym Bytomiu. Ten ostatni
budynek podłączony zostanie także do
sieci ciepłowniczej. Ponadto przyznane
dofinansowanie pozwoli na podłączenie do sieci ciepłowniczej   budynków
wielorodzinnych przy ul. Kokota 121123-125 i ul. Kokota 133-135-137
w Bielszowicach. Realizacja wszystkich inwestycji objętych dofinansowaniem planowana jest na 2022 r.
Jak zapewniają władze miasta, to
nie jest koniec starań o środki ze-

wnętrzne na działania z zakresu termomodernizacji. – Czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze jednego konkursu. Tu
możemy pozyskać łącznie 2,7 mln zł.
Złożone wnioski dotyczą termomodernizacji budynków wielorodzinnych
przy ul. Bielszowickiej 114, 1 Maja 99,
Gliwickiej 10, Janasa 13 i 17 oraz
ul. Kingi 68 – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Termomodernizacje miejskich budynków mieszkalnych realizowane
będą również i w tym roku. Na ten cel
w budżecie miasta zaplanowano prawie 8 mln zł. Pod koniec ubiegłego
roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS rozstrzygnęło przetargi na 8 takich przedsięwzięć. Chodzi tu o budynki przy
ul. Damrota 5, Bytomskiej 39-41,
Chorzowskiej 9A, Gierałtowskiego 2,
Kokota 127-129-131, Mickiewicza 1,
Bielszowickiej 112, Kokota 149.
– Podpisane zostały już umowy na wykonawstwo tych inwestycji. Oprócz
tych zadań na ten rok zaplanowaliśmy
także termomodernizację budynku
wielorodzinnego przy ul. Sikorek
49-51-53-55-57. Ma on zostać również podłączony do sieci ciepłowniczej
– zapowiada Michał Pierończyk.
Wszystkie tegoroczne inwestycje realizowane będą przy współudziale
środków unijnych. – Są to pieniądze,
które pozyskaliśmy w 2019 i 2020 r.
– dodaje wiceprezydent.

Jeśli chodzi o inwestycje ubiegłoroczne, to w 2020 r. przeprowadzono
termomodernizację budynków przy:
ul. Jankowskiego 6, ul. Różyckiego
21, ul. Hallera 10, ul. Strażackiej
16A, ul. Sobieskiego 58 oraz ul. Cegielnianej 30. Rozpoczęto również
termomodernizację budynku przy
ul. Piastowskiej 52, która kontynuowana będzie w tym roku. W przypadku tych inwestycji również udało
się uzyskać dofinansowanie unijne.
Dodatkowo prace przy ul. Jankowskiego, Różyckiego, Hallera i Cegielnianej dofinansowane zostały
w ramach Programu Ograniczania

Niskiej Emisji przez GórnośląskoZagłębiowską Metropolię.
Taki model finansowania przedsięwzięć władze miasta chcą powtórzyć przy okazji kolejnych termomodernizacji. Wkład własny do inwestycji, na których dofinansowanie
trwa jeszcze unijny konkurs, ma zostać pokryty z pierwszej transzy
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To kwota
960 tys. zł.
Od początku aktualnej perspektywy
unijnej na działania związane z termomodernizacją Ruda Śląska pozyskała
łącznie ponad 34,2 mln zł.
TK

MODERNIZACJA

– Chcemy, aby halembska hala przez
wiele kolejnych lat służyła naszym mieszkańcom do celów sportowych i kulturalnych, dlatego duży nacisk kładziemy na

Ruszą prace wewnątrz hali
jej modernizację – podkreśla Grażyna
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
– Prace wykonywane są etapami, żeby
nie kolidowały z odbywającymi się tam
zajęciami. Już wkrótce rozpoczniemy inwestycję, która będzie kosztowała prawie
1,3 mln zł. Na jej realizację wykonawca
ma cztery miesiące od momentu przekazania terenu budowy – dodaje prezydent.
Planowany remont obejmie przebudowę instalacji centralnego ogrzewania
i wentylacyjnej oraz instalacji wodnokanalizacyjnej wraz z przeciwpożarową, a także remont i aranżację sanitariatów w poziomie przyziemia. Obecnie
istniejące toalety zostaną wyremontowane, powstanie też toaleta dla osób
niepełnosprawnych. – Bardzo nam zależy, aby hala w Halembie była dostępna także dla osób z różnymi dysfunkcjami. Z tego powodu wykonano już specjalny podjazd oraz windę dla niepełnosprawnych, a w planie jest również
budowa zupełnie nowej toalety, która
zlokalizowana zostanie niedaleko wejścia w holu głównym – podkreśla Piotr
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Warto zaznaczyć, że w 2019 roku
wykonano już termomodernizację
obiektu. Wymieniona została stolarka
okienna i drzwiowa, wykonano też docieplenie dachu, odwodnienia połaci
dachowej, roboty elektryczne zewnętrzne oraz instalację odgromową. Zadanie
obejmujące termomodernizację obiektu
kosztowało prawie 6,5 mln zł.
– Kompleksowa modernizacja największej hali w naszym mieście to
kosztowne przedsięwzięcie, dlatego
staramy się pozyskiwać na ten cel
środki zewnętrzne. Przypomnę, że
w 2018 roku przyznano nam 2,5 mln zł
z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, a w 2020 prawie 2,3 mln zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – mówi wiceprezydent
Michał Pierończyk. – Po zakończeniu
etapu dotyczącego remontu i aranżacji sanitariatów oraz przebudowy instalacji sanitarnych, czeka nas aranżacja holu głównego i sali widowiskowo-sportowej. Mamy nadzieję, że ten
etap rozpocznie się jeszcze w tym roku
– dodaje.

Foto: UM Ruda Śląska

Już wkrótce rozpocznie się
kolejny etap modernizacji
hali widowiskowo-sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Halembie.
Jeszcze w 2019 roku
zmieniła ona swój wygląd
zewnętrzny, a teraz czas na
kolejne zmiany. Właśnie
zakończył się przetarg na
prace wewnątrz obiektu,
które obejmą remont
i aranżację sanitariatów
oraz przebudowę instalacji
sanitarnych. Rozpoczęcie
prac planowane jest
w pierwszym kwartale br.

Obecnie trwa przetarg m.in. na remont sanitariatów i instalacji sanitarnych.
Wewnątrz hali rozpoczną się również inne prace.

Wybudowany w latach 80. budynek hali im. Rudzkich Olimpijczyków liczy 3825 m kw. W części widowiskowej jest jednokondygnacyjny z charakterystyczną amfiteatralną
widownią na 570 miejsc siedzących.
Tam też znajduje się boisko o wymiarach 22 m x 42 m oraz scena
14 m x 3,6 m z możliwością powiększenia głębokości. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia kawiarni, sali dyskotekowej, sali klubowej oraz fitness klubu.

W hali MOSiR przy ul. Kłodnickiej od lat organizowane są cykliczne wydarzenia, jak Olimpiada Radości czy Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. W ostatnim czasie dwukrotnie odbyły się też w tym miejscu
turnieje taneczne rangi ogólnopolskiej, a także warsztaty sportowe
pod okiem dwóch olimpijek: Otylii
Jędrzejczak – Otylia Swim Tour oraz
Moniki Pyrek – Alternatywne Lekcje WF.

AL
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EDUKACJA

– Od 2015 roku ze środków unijnych
pozyskaliśmy dla szkół ponadpodstawowych przeszło 15 mln zł – około
3 mln zł na licea ogólnokształcące
i 12 mln na szkolnictwo zawodowe.
Z tych pieniędzy zmodernizowaliśmy
m.in. pracownie do nauki zawodu
w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół
nr 6 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Objęty dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projekt o nazwie
„Nowoczesne szkoły dla zawodów
przyszłości w Rudzie Śląskiej” przewiduje modernizację i wyposażenie
ośmiu pracowni do nauki zawodu.
Miasto otrzymało na ten cel łącznie
1,5 mln zł unijnej dotacji. W rozstrzy-

Pracownie dla zawodów z przyszłością
gniętym właśnie przetargu wyłoniono
wykonawcę na wyposażenie sześciu
z nich.
Pracownia rysunku technicznego
w Zespole Szkół nr 1 wzbogaci się
o 16 zestawów komputerowych, tablicę multimedialną, ploter drukujący
i inne urządzenia peryferyjne. – Zakupiony sprzęt nie tylko służyć będzie
młodzieży uczącej się w zawodach
technik pojazdów samochodowych
i mechanik pojazdów samochodowych,
ale także będzie dużym wzbogaceniem
bazy informatycznej szkoły i pozwoli
na realizację części zajęć z informatyki – wyjaśnia Paweł Ciepliński, dyrektor szkoły. Placówka wzbogaci się
jeszcze o nowy sprzęt w pracowni
elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Procedury przetargowe w tej
sprawie będą realizowane w tym roku.
W Zespole Szkół nr 2 w ramach
projektu zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt zostaną
pracownie: biznesu, reklamy i gastronomiczno-hotelarska. W pracowni
biznesu znajdą się m.in.: komputerowe stanowiska uczniowskie i nauczycielskie, urządzenie wielofunkcyjne
z telefaksem, projektor multimedialny,
kserokopiarka, drukarka laserowa,
a także urządzenia techniki biurowej,
tj.: niszczarka czy bindownica. Z kolei
pracownia reklamy zostanie wyposażona w komputerowe stanowiska
uczniowskie i nauczycielskie, ploter
tnący, projektor multimedialny, drukarki oraz aparaty cyfrowe. W pracowni gastronomiczno-hotelarskiej
znajdzie się natomiast nowoczesne
stanowisko komputerowe ucznia w recepcji hotelowej. Projekt zakłada również  malowanie pracowni oraz zakup
nowych mebli. – Kształcenie praktyczne realizowane jest częściowo
u pracodawców w rzeczywistych warunkach zawodowych, jednak znaczna

Foto: arch.

Osiem rudzkich
pracowni do nauki
zawodu przejdzie
metamorfozę – zostaną
one kompleksowo
zmodernizowane
oraz wyposażone
w specjalistyczny sprzęt
i oprogramowanie.
Miasto rozstrzygnęło
już przetarg dla sześciu
z nich. Inwestycje, dla
których zakończyło się
postępowanie,
zostaną zrealizowane
w zespołach szkół
nr 1, 2 i 5. Łączny koszt
tego przedsięwzięcia
to ponad 570 tys. zł.
Projekt objęty jest
dofinansowaniem
unijnym.

Pod koniec 2019 roku zmodernizowano pięć pracowni do nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6.
część godzin realizowana jest w szkole, w pracowniach zawodowych. Istotną kwestią jest tu połączenie wiedzy
praktycznej z teoretyczną. I właśnie
dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie dają taką możliwość – wyjaśnia Lidia Spólny, dyrektor szkoły.
– W trakcie kształcenia uczniowie
przystępują do egzaminów potwierdzających ich kwalifikacje w zawodzie,
dlatego bardzo ważne jest uczenie się
zawodu w dobrze wyposażonych pracowniach – dodaje. Z efektów projektu korzystać będą zarówno uczniowie
technikum, jak i szkoły branżowej.
Z kolei w Zespole Szkół nr 5 planowana jest modernizacja i wyposażenie
pracowni informatycznej oraz pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej.
– W ramach projektu w ubiegłym roku
zakupiliśmy już 14 zestawów komputerowych – mówi Iwona Kania, dyrektor
szkoły. Pracownia informatyczna zostanie doposażona w drukarkę laserową, projektor multimedialny z ekra-

nem projekcyjnym, a także serwerownię z wyposażeniem. Ponadto znajdzie
się tam 14 stanowisk do projektowania i wykonania lokalnych sieci komputerowych, 14 stanowisk do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych
i sieciowych systemów operacyjnych,
a także 4 analizatory sieciowe z funkcją testera okablowania sieciowego.
Do pracowni grafiki zostanie zakupionych m.in. 14 zestawów komputerowych z systemami operacyjnymi,
drukarka laserowa, urządzenie do drukowania wielkoformatowego, laminator rolowy, dwa zestawy fotograficzne,
projektor multimedialny oraz tablety
graficzne. W ramach projektu przeprowadzono już remont pomieszczeń pod
te pracownie. M.in. wymieniono okna,
drzwi, posadzki, pomalowano pomieszczenia, wykonano remont instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, jak
również zamontowano klimatyzację.
Dofinansowanie pozyskane na modernizację pracowni nie jest jedynym,

jakie w ostatnim czasie pozyskało
miasto na rozwój bazy dydaktycznej
w szkolnictwie zawodowym. Przypomnijmy, że w latach 2016-2018 dzięki
wykorzystaniu środków unijnych
w Centrum Kształcenia Zawodowego
zmodernizowano i wyposażono pięć
pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży
mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Od
2018 roku rudzcy uczniowie mogą też
korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań, które
powstały w Zespole Szkół nr 4. Ostatnią inwestycją zrealizowaną z wykorzystaniem środków unijnych jest modernizacja pięciu pracowni w Zespole
Szkół nr 6. Projekt zakończył się jesienią 2019 roku, a zmodernizowane pracownie posłużą do kształcenia zawodowego w zakresie informatyki, budownictwa oraz systemów energetyki
odnawialnej.
IM
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WOŚP

POMAGAMY

Orkiestra zagra, ale inaczej niż zwykle

Foto: Facebook WOŚP

Foto: WOŚP/Łukasz Widziszowski

Pieniądze z tegorocznej zbiórki
zostaną przeznaczone na leczenie
pacjentów w dziedzinach laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki
głowy. Włączą się w nią wolontariusze z całego świata. Na mapie tej nie
zabraknie mieszkańców Rudy Śląskiej. Kolejny raz sztab finału WOŚP
koordynowany będzie przez IV Liceum Ogólnokształcące w Orzegowie. – W tym roku mamy mniej wolontariuszy niż w latach ubiegłych,
ale mobilizacja jest, bo sporo osób
założyło tzw. eSkarbonki, czyli wirtualne puszki. Jako szkoła także ją założyliśmy – mówi Iwona Luszczak,
dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego, szef sztabu w Rudzie Śląskiej.
Jego siedziba zorganizowana zostanie
w tym roku w hali MOSiR-u w Nowym Bytomiu.
Natomiast tradycyjne puszki rozmieszczone zostaną w lokalnych
sklepach w naszym mieście. Równocześnie kwestować będą wolontariusze. Ponadto cały czas trwają licytacje rudzkiego sztabu WOŚP na Allegro. – Z kolei 31 stycznia będziemy
licytować online usługi naszych
rudzkich przedsiębiorców, czyli m.in.
zabiegi fryzjerskie oraz kosmetyczne,
a także trening personalny. Zapraszamy na fanpage sztabu WOŚP
w Rudzie Śląskiej – zapowiada Iwona Luszczak.
Tam też umieszczone zostaną linki
do wirtualnych koncertów w ramach
tegorocznego finału WOŚP. Wystąpią m.in. zespół Stonage Full of Sun,
CoverNostra oraz Maciej Lipina.
Oprócz tego online odbywać się będą wydarzenia organizowane przez
główny sztab WOŚP.

Joanna Oreł

Fabian Pogorzelec to dwulatek z Rudy Śląskiej, którego historia stała się ostatnio głośna w całej Polsce. Maluszek pilnie potrzebuje operacji serca oraz przeszczepu wątroby. Cały
czas trwa zbiórka pieniędzy, a równocześnie organizowane
są dla niego akcje charytatywne.

Foto: Fundacja ,,Aktywni My”

W najbliższą niedzielę odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ta jednak nie zagra tak głośno i donośnie jak dotychczas z powodu trwającej epidemii
koronawirusa. Nadal jednak na ulicach miasta będzie można spotkać wolontariuszy,
odbędą się koncerty online oraz licytacje internetowe, z których dochód zostanie
przekazany Orkiestrze.

Armia Fabianka
nadal działa

Fundacja ,,Aktywni My” zorganizowała prezent oraz jego przekazanie do rąk Fabianka.

Niezwykle skomplikowana wada
serca i zespół Alagille’a to dwa wyroki,
które zagrażają życiu Fabianka Pogorzelca. Mały rudzianin musi mieć pilnie zoperowane serce, co dopiero pozwoli na przeszczep wątroby. Wstępne
koszty leczenia to ok. 10 mln zł. Pieniądze można wpłacać na stronie:
www.siepomaga.pl/fabian. – Nasz maleńki synek walczy o życie od pierwszych chwil jego trwania. Urodził się
z bardzo poważną wadą serca – tetralogią Fallota. Jakby tego było mało,
w krótkim czasie usłyszeliśmy kolejny
wyrok – zespół Alagille’a. To zespół
wad wrodzonych, na który składają się
wady układu sercowo-naczyniowego,
oczu, nerek, a także przewlekła cholestaza, która objawia się uporczywym
swędzeniem skóry, powiększeniem wątroby, zażółceniem powłok skóry. Choroba jest nieuleczalna, pewne jest jedynie to, że z czasem konieczny będzie

przeszczep wątroby, jeśli tylko Fabiankowi będzie dane, by go doczekać
– mówią rodzice Fabiana.
Żeby Fabianek został zakwalifikowany do przeszczepu, konieczne jest
zoperowanie jego słabego serduszka.
Szansą jest operacja w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie dwa zabiegi,
bo dwa zespoły lekarskie w amerykańskim Stanford mają określić, czy
możliwe jest przeprowadzenie równocześnie dwóch operacji. Trwają też
akcje na rzecz małego rudzianina.
Niedawno podczas ogniska i kuligu
włączyli się w nią goście ,,Rybołówki” w Mikołowie oraz OSIR-u
Skałka, a także cały czas dla Fabianka
działa fundacja ,,Aktywni My”. Niedawno chłopiec obchodził swoje drugie urodziny. Z tej okazji fundacja
przy wsparciu m.in. OSP Ruda Śląska
przygotowała dla 2-latka niespodziankę oraz specjalne odwiedziny.
JO

Program „Rodzina 500+”

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku
Już od 1 lutego ruszy elektroniczny nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”, z kolei od 1 kwietnia formularze
będzie można składać drogą tradycyjną. Zmiany terminów składania dokumentów wynikają z ustalenia nowego okresu rozliczeniowego programu.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca
2021 r., trzeba będzie złożyć wniosek.
Od 1 lutego 2021 r. będzie go można
przesyłać drogą elektroniczną:
• za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,
• przez bankowość elektroniczną,
• przez portal PUE ZUS.
Natomiast od 1 kwietnia 2021 r.
dokumenty będzie można składać

drogą tradycyjną (papierową), czyli
osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
lub za pośrednictwem poczty.
Jeśli wniosek zostanie złożony
w terminie do 30 kwietnia 2021 r., to
ustalenie prawa do świadczenia oraz
jego wypłata za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa

oraz wypłata środków nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Aby zachować ciągłość wypłaty
zasiłku, wniosek należy złożyć
w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Złożenie dokumentów do końca
czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze
zostanie wypłacone z wyrównaniem
od 1 czerwca 2021 r. Natomiast jeśli

osoba uprawniona złoży wniosek na
nowy okres po 30 czerwca 2021 r.,
wsparcie finansowe będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres
od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja
2022 roku. Warunkiem jego uzyskania będzie złożenie wniosku. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi

w Programie „Rodzina 500+” od
1 lipca 2019 roku, świadczenie wychowawcze przysługuje na każde
dziecko do ukończenia 18. roku życia bez względu na dochód osiągany
przez rodzinę.
W Rudzie Śląskiej w 2020 roku
programem „Rodzina 500+”, a tym
samym świadczeniem wychowawczym, objętych było 24 524 dzieci

BP
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Miss Polski Nastolatek

Julia Jachimek to 15-latka, która
pochodzi z Rudy Śląskiej, a uczy się
w I klasie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Wybrała klasę o profilu biologiczno-chemicznym,
ponieważ swoją przyszłość wiąże
z medycyną. Jednak oprócz tego ma-

Julia została Miss Internetu
ekscytację. Jednak świadomość, że będą mnie oglądały tysiące ludzi przed
telewizorami, powodowała, że trema
dawała mi się we znaki. Równocześnie
to była bardzo ciężka praca. Pobudka
o godz. 7, a potem do późnego wieczora próby, makijaże, przymiarki, wywiady, sesje zdjęciowe, nagrywki oraz
próby choreograficzne. Poznałam wiele pięknych i mądrych dziewczyn i zawarłam nowe znajomości. Udział
w konkursie nauczył mnie pokonywać
własne granice, dodał mi pewności
siebie – mówi Julia Jachimek.
W finale konkursu wygrała wprawdzie 17-letnia Katarzyna Synowiec i to

Foto: Robert Kobyliński

rzy o modelingu i tak trafiła pod
skrzydła agencji Grabowska Models.
– Parę dni później znalazłam się
w Bielsku-Białej na rozmowie. Wtedy
dowiedziałam się o konkursie Miss
Beskidów Nastolatek 2020, na który
zdecydowałam się – opowiada Julia
Jachimek.
To był pierwszy start rudzianki w wyborach miss i od razu zakończony sukcesem, bo Julia zdobyła tytuł II wicemiss i dzięki głosowaniu internautów
awansowała do finału Miss Polski Nastolatek 2020. – To były niesamowite
emocje. Studio telewizyjne, wspaniałe
show, znani artyści, budziło to we mnie

Dla Julii modeling jest pasją, ale swoją przyszłość wiąże z medycyną.

Foto: Robert Kobyliński

Rudzianka Julia Jachimek
zdobyła tytuł Miss
Nastolatek Internetu 2020.
Pochodząca z Rudy Śląskiej
15-latka 15 stycznia wraz
z innymi 24 kandydatkami
walczyła o tytuł Miss
Polski Nastolatek 2020
i ostatecznie wygrała,
jeżeli chodzi o głosowanie
internautów. – Poczułam
się doceniona i wyróżniona
szczególnie, bo to
przecież głosy widzów
zdecydowały o moim
awansie – podkreśla młoda
rudzianka.

Rudzianka została Miss Polski Nastolatek Internetu 2020.

właśnie ona została Miss Nastolatek
2020, ale Julia Jachimek także została
dostrzeżona. Rudzianka zdobyła tytuł
Miss Nastolatek Internetu 2020. – Na
pewno nie porzucę marzeń o modelingu, bo chcę chodzić na pokazach mody oraz brać udział w sesjach zdjęciowych, a co do konkursów… zobaczy-

my. Mam dopiero 15 lat, uczę się
w pierwszej klasie liceum, więc muszę
pomyśleć o nauce, przyszłości i zdobyciu wykształcenia. Modeling to
wspaniała przygoda, ale nie na całe
życie. Chciałabym w przyszłości zostać lekarzem, tak jak mój dziadek
– zdradza Julia.
Joanna Oreł
REKLAMA

Senior Garden: najbardziej luksusowy dom seniora na Śląsku
Komfortowe warunki, profesjonalna i miła obsługa oraz
mnóstwo atrakcji czekają na osoby, które zamieszkają w bytomskim Senior Garden przy ulicy Musialika 7. Bez wątpienia to najbardziej luksusowy dom seniora w naszym regionie.
Wspaniale się prezentujący Senior Garden stanowi wydzieloną część działającego od niedawna i przyciągającego doskonałymi warunkami Hotelu Seven. Położona w spokojnej
i systematycznie odzyskującej dawny blask okolicy placówka
została stworzona z myślą o osobach starszych. Takich, które
szukają komfortu, a przy tym cenią sobie codzienną swobodę.
Przygotowano dla nich dwa przestrzenne piętra posiadające
praktyczne aneksy kuchenne oraz kilkanaście wygodnych
mieszkań usytuowanych w sąsiedniej, specjalnie gruntownie
zmodernizowanej kamienicy. W ramach remontu między in-

nymi zainstalowano w niej nowoczesne systemy ogrzewania
i klimatyzacji. Jest też winda.
Wszystkie pomieszczenia urządzono w taki sposób, by żyło
się w nich przyjemnie. Projektanci mieszkań zadbali o to, by
swym wystrojem nawiązywały one do klimatu Bytomia. To
ukłon w stronę tych mieszkańców Senior Garden, którzy są
z tym miastem związani i będą się mogli poczuć swojsko. Jedno
z mieszkań ma dostęp do oddzielnego ogrodu. To idealne miejsce dla tych, którzy zawsze posiadali ogródek działkowy i nie
chcą rezygnować z takiej atrakcji. Pozostali podopieczni mają
do dyspozycji pięknie urządzony ogród znajdujący się na tyłach
hotelu. Znajdą w nim spokój i nacieszą się oglądaniem nietypowej roślinności. Komu ogród nie wystarcza, ten wypocznie na
ulokowanym na dachu budynku tarasie. Można tam też podziwiać piękne widoki, opalać się i spożywać posiłki. Te ostatnie

w Senior Garden są odpowiednio zbilansowane i serwowane
pięć razy dziennie.
Podopieczni rozbarskiego domu seniora mogą cieszyć się życiem,
bo zapewniono im specjalistyczną i miłą, wyczuloną na indywidualne potrzebny opiekę. Personel swobodnie posługuje się językami
angielskim i niemieckim. W każdej chwili można też skorzystać ze
wsparcia medycznego, bo w bezpośrednim sąsiedztwie działa kilka
placówek służby zdrowia. Na miejscu zaś działa fryzjer.
Mieszkańcy Senior Garden mają możliwość swobodnego przyjmowania odwiedzających ich gości. Na te okazje zapewniono specjalne sale. Z kolei dla owych gości przygotowano miejsca noclegowe.
Co warte podkreślenia wszystkie te atrakcje dostępne są już od
3800 złotych miesięcznie. Takiej ceny w połączeniu z komfortem
nikt inny nie oferuje.

Senior Garden, Bytom ulica Musialika 7, tel. +48 601-475-526, email: recepcja@seniorgarden.pl

6

www.wiadomoscirudzkie.pl

miasto | 27.01.2021

BEZDOMNOŚĆ

Zimowa pomoc dla bezdomnych osób

Jak co roku w sezonie zimowym miasto pomaga osobom szczególnie narażonym na negatywne skutki niskich temperatur. – To trudny czas przede wszystkim
dla osób bezdomnych. Reagujmy, gdy widzimy je na ulicach, w parkach, czy na klatkach schodowych, bo nie ma nic gorszego niż obojętność – apeluje prezydent Grażyna Dziedzic. W Rudzie Śląskiej oraz województwie śląskim działają bezpłatne numery telefonów, pod którymi można zgłosić potrzebę udzielenia
pomocy osobom bezdomnym, a także uzyskać niezbędne informacje, np. dotyczące noclegowni: 800-158-800 (Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta), 987 (infolinia dla bezdomnych z woj. śląskiego), 986 (Straż Miejska) oraz 112 (służby ratownicze).
– Proszę o zwracanie szczególnej
uwagi na osoby bezdomne, ale również takie, które nie są w stanie zapewnić sobie właściwych warunków życia
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
– Wystarczy zgłosić taki przypadek odpowiednim służbom, a można uratować lub pozytywnie zmienić czyjeś życie – dodaje.
Jak co roku, rudzka Straż Miejska
prowadzi akcję „Bezdomni”. – Patrolujemy opuszczone budynki, piwnice,
strychy, ogródki działkowe czy studzienki kanalizacyjne – tłumaczy Zbigniew Dzwinczyk z rudzkiej SM.
– Jeśli w trakcie kontroli, czy też interwencji spotykamy osoby bezdomne
i są one trzeźwe, proponujemy im dowóz do noclegowni. Jeśli jednak osoba
jest nietrzeźwa, a warunki np. atmosferyczne zagrażają jej życiu i zdrowiu,

przewożona jest do izby wytrzeźwień
– dodaje.
Pomocy m.in. w uzyskaniu schronienia, odzieży czy posiłku udzielają
pracownicy socjalni Działu Klub Integracji Społecznej w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej przy
ul. Markowej 22 (tel.: 32 344-03-23,
wew. 326, 308, 374). Sekcje pracowników socjalnych działają również w poszczególnych dzielnicach
miasta i tam również można zgłaszać potrzebę interwencji: ul. Wolności 14 – 32 248-07-56, ul. Przedszkolna 6 – 32 248-27-59, ul. Sławika 1A – 32 240-34-04, ul. Solidarności 7 – 32 242-98-28, ul. Tunkla 1
– 32 342-26-20, ul. Jankowskiego 8
– 32 342-40-60, ul. Bielszowicka
114B – 32 240-24-69, w godzinach:
poniedziałki 14-17, wtorki, środy

i piątki 8-10, w czwartki 14-15.30.
Ponadto pracownicy ośrodka w ciągu dnia monitorują miejsca, gdzie
mogą przebywać osoby bezdomne,
podejmują interwencje w związku
ze zgłaszaniem przebywania w różnych miejscach osób bezdomnych,
zabezpieczają te osoby w odpowiednich placówkach.
W Rudzie Śląskiej działają noclegownie miejskie, w ramach których
funkcjonuje noclegownia dla mężczyzn przy ul. Tołstoja 11 i noclegownia dla kobiet przy ul. Hallera 61.
W okresie od 1 maja do 30 września są
otwarte w godz. 19-7, a od 1 października do 30 kwietnia można z nich korzystać od godz. 18 do 8. Oferują
44 miejsca noclegowe dla mężczyzn
i 8 dla kobiet. Od 2017 roku przy
ul. Tołstoja 11 mieści się również ogrze-

walnia, oferująca miejsca siedzące,
z której można korzystać od 1 października do 30 kwietnia w godz. 18-8.
Poza miejscem do spania ze świeżą
pościelą osoba bezdomna ma zapewniony gorący posiłek, dostęp do sanitariatów, w miarę możliwości oferowana jest również wymiana odzieży
lub jej dezynfekcja, pranie i suszenie.
Noclegownia jest wyposażona w zamykane na klucz szafki, w których
bezdomni mogą zostawiać swoje rzeczy osobiste. W ubiegłym roku ze
schronienia skorzystało 175 mężczyzn
oraz 18 kobiet, a z ogrzewalni
40 osób.
Warunkiem skorzystania z noclegowni jest podanie opiekunowi swoich danych i pisemne potwierdzenie
akceptacji regulaminu placówki. Zobowiązuje on korzystających do utrzy-

mania porządku i czystości, stosowania się do zasad bezpieczeństwa i poleceń opiekunów. W placówkach obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu, nie wolno palić, uprawiać
hazardu, a także wprowadzać zwierząt. Na teren noclegowni można wnosić tylko najpotrzebniejsze rzeczy osobiste.
Warto dodać, że osoby korzystające z noclegowni mają obowiązek
współpracy z pracownikami socjalnymi zarówno noclegowni, jak
i MOPSu. – Korzystając z bezpośredniego kontaktu zachęcamy osoby bezdomne do podjęcia zmian w swoim
życiu, odpowiedniej terapii i powrotu
do społeczności lokalnej – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
AS
OGŁOSZENIA

INWESTYCJE

Nowe miejsce dla SP nr 17
W Bielszowicach ma powstać nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 17. Jest to spowodowane szkodami górniczymi oraz obecnym stanem technicznym placówki. Realizacja inwestycji
ma rozpocząć się w tym roku w ramach kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Były już przymiarki do remontu
SP nr 17, ale ze względu na zły stan
budynku bardziej uzasadnione finansowo jest postawienie nowego.
W 2018 roku podczas spotkania
z rodzicami uczniów szkoły zapowiedziano, że nowy budynek prawdopodobnie powstanie w 2021 roku. W 2020 roku miasto nie uzyskało dofinansowania do budowy
(starano się o środki z UE oraz
NFOŚ).

– Aktualnie finansowanie budowy
jest zapewnione z budżetu miasta
– w kwocie ponad 30 mln zł, które
pochodzą z kredytu udzielonego
przez EBI (Europejski Bank Inwestycyjny) – zapowiada Adam Nowak,
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu. – Jednocześnie prowadzone
są analizy celem pozyskania dodatkowego dofinansowania ze środków
zewnętrznych (UE, środki rządowe)
i w przypadku ich uzyskania ograni-

czony zostanie zakres wykorzystania
kredytu. Dodatkowo planujemy finansować budowę ze środków przekazanych przez Polską Grupę Górniczą – w ramach ugody, na której
akceptację – ze strony PGG – czekamy – dodaje.
Dotychczasowy budynek szkoły
zostanie przeznaczony do rozbiórki,
a w nowym obiekcie uczniowie mają rozpocząć naukę 1 września 2022.

JO

INWESTYCJE

Prezydent
Miasta Ruda
Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego
usytuowanego na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Osiedlowa 7/8,
stanowiącego własność Miasta
Ruda Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz
najemcy.

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

Wolne terminy
na protezy
zębowe na NFZ
2021 rok!!!
Zapraszamy do zapisów

Ilość miejsc
ograniczona

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

zapisy tel. 32 340-46-76

Co dalej z obwodnicą Kochłowic?

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Od kilku lat mówi się o budowie obwodnicy Kochłowic, czyli połączeniu ulicy Tunkla z ulicą
Radoszowską i co za tym idzie – odciążeniu ruchu w tym rejonie. Problemem jest jednak tzw.
trójkąt radoszowski, a konkretnie podtopienia na skutek prowadzenia działalności górniczej.
Kiedy zostanie on rozwiązany? Tego na razie nie wiadomo.

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:

Prace związane z opracowaniem
koncepcji budowy obwodnicy Kochłowic zostały ukończone w grudniu
2017 r. Okazuje się jednak, że zamierzenia inwestycyjne miasta związane
z budową obwodnicy Kochłowic kolidują z pracami projektowymi prowadzonymi na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń w rejonie tzw.
trójkąta radoszowskiego. Inwestycja

została więc wstrzymana do czasu zakończenia zadania realizowanego
przez SRK. Chodzi o nieckę pomiędzy ulicami Radoszowską, Bałtycką
i Długą w Kochłowicach. – Proces
projektowy zostanie zakończony wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, która zatwierdzi również podział i przejęcie
działek pod pas drogowy – zapowiada

Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Orientacyjna długość drogi to ok. 2,2 km.
Koszt budowy drogi będzie można
określić po wykonaniu dokumentacji
projektowej – dodaje.
Przypomnijmy, że obwodnica Kochłowic docelowo ma połączyć ulicę
Tunkla z ulicą Radoszowską.

JO

– ul. Międzyblokowa 20C/68,
– ul. Ignacego Nowaka 3/3,
– ul. Podlas 3/4,
– ul. Heleny Modrzejewskiej 2A/2,
– ul. Słowiańska 2C/13
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz ich najemców.
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FUNDACJA ARMIA PRZYJACIÓŁ

Urodziny już u siebie
Po ponad roku działalności rudzka Fundacja Armia Przyjaciół
będzie na swoim. W sobotę (30 stycznia) odbędzie się otwarcie jej siedziby przy ul. Wilka 9 w Bykowinie. Będzie to okazja
do organizacji kiermaszu charytatywnego.

WOKÓŁ NAS| OGŁOSZENIA | 27.01.2021

Badanie na obecność
wirusa SARS-CoV-2
w Rudzie Śląskiej
JEŻELI:
•
w ciągu ostatnich 14 dni miałeś lub mogłeś
mieć bliski kontakt z osobą chorą na COVID-19,
•
chcesz wykluczyć u siebie
bezobjawowy przebieg zakażenia,
•
planujesz wyjazd za granicę,
•
prowadzisz ﬁrmę i chcesz przebadać swoich pracowników.
Możesz wykonać badanie darmowo ze skierowaniem NFZ lub prywatnie
w mobilnych punktach typu „drive thru” Laboratorium Genetycznego Gyncentrum.

PUNKT POBRAŃ w Rudzie Śląskiej znajduje się na parkingu
przy ul. Czarnoleśnej (parking przy stadionie MOSiR).

Foto: arch. prywatne

Godziny otwarcia: pon.-pt.: 8.00-20.00, sob.-niedz.: 8.00-17.00

Podczas otwarcia siedziby fundacji odbędzie się kiermasz charytatywny.

– Fundacja to miejsce, w którym potrzebujący mogą poprosić o pomoc, a my
spróbujemy pomóc każdemu, jak tylko
możemy. Jak jednak pomagać, nie będąc
bezpośrednio dostępnym dla ludzi?
Oczywiście pandemia pokazała, że wiele
rzeczy da się zrobić zdalnie, jednak my
preferujemy być pomiędzy ludźmi, a także robić coś dla lokalnej społeczności.
W tak trudnych czasach ludzie potrzebują takiego miejsca, gdzie otrzymają pomoc, poradę specjalisty lub gdzie mogą
wesprzeć innych – mówi Arkadiusz Pilarz, prezes Fundacji Armia Przyjaciół.
Dzięki staraniom założycieli fundacji
udało się uzyskać lokal z miejskich zasobów przy ul. Wilka 9 w Bykowinie,
a jego adaptacja trwała ok. 1,5 miesiąca.
– W tym miejscu chciałbym z całego serca podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w remont, transport rzeczy
do fundacji, układanie wszystkich produktów i sprzątanie. To dzięki ich ciężkiej i wielogodzinnej pracy mogliśmy
zakończyć remont w tak szybkim czasie.
Dziękuję także wszystkim darczyńcom,
którzy wpłacili środki na remont na konto fundacji – podkreśla Arkadiusz Pilarz.
Siedziba Armii Przyjaciół zostanie
otwarta 30 stycznia. Na początek – kiermasz charytatywny, z którego środki
zostaną przeznaczone na działalność
fundacji i jej podopiecznych. Podczas
otwarcia będą obowiązywały zasady
bezpieczeństwa związane z epidemią
koronawirusa. To także przez nią pierw-

Godziny otwarcia
siedziby fundacji:
– poniedziałek 9-13
– wtorek 9-13 oraz 17-20
– środa 17-20
– czwartek 9-13 oraz 17-20
– piątek – nieczynne
– sobota 9-13
– niedziela – nieczynne
szy rok działalności fundacji był inny
niż pierwotne założenia. – W naszych
planach było przede wszystkim przyjąć
większą liczbę podopiecznych, a jest
sporo chętnych. Planowaliśmy także organizację kolejnej edycji „Summer Disco”, jarmarku bożonarodzeniowego,
a także wiele innych wydarzeń i kiermaszy charytatywnych w kilku miastach.
Niestety pandemia zmieniła nasze plany i skupiliśmy się na wsparciu i doposażeniu szpitali. Dostarczyliśmy środki
ochrony osobistej, dezynfekujące, czyszczące itp. do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej oraz Szpitala Miejskiego
w Koźlu. Wsparliśmy także wiele instytucji, świetlic czy przedszkoli. Pomimo
pandemii udało zorganizować się
„Rudzkie Granie” dla naszej podopiecznej Ady Rozner, poszkodowanej
w wypadku samochodowym, a także
uzbierać środki na turnus oraz inne
wsparcie dla naszych podopiecznych
– podsumowuje Arkadiusz Pilarz.
Joanna Oreł
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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu

• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Goduli,
w rejonie ulicy Wincentego Lipa,
• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – pomiędzy ulicą
Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późniejszymi zmianami) oraz
uchwał nr: PR.0007.147.2018 i PR.0007.148.2018 z dnia 30.08.2018 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 3 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r.
• projektu zmiany, w zakresie dotyczącym ustaleń tekstowych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli, w rejonie ulicy Wincentego Lipa,
zatwierdzonego uchwałą nr PR.0007.91.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. ogłoszoną w Dz.
Urz. Woj. Śl. Poz. 3797,
• projektu zmiany, w zakresie dotyczącym ustaleń tekstowych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja,
autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 22 marca 2018 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2701
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą na stronie internetowej urzędu:
www.rudaslaska.bip.info.pl (w katalogu: menu przedmiotowe; plan zagospodarowania przestrzennego; rok 2021)
a także, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Ruda
Śląska, w parterze budynku A (plac Jana Pawła II 6), przy Biurze Obsługi Mieszkańców, w godzinach pracy urzędu
(w poniedziałki, wtorki, środy od 8:00 do 16:00; w czwartki od 10:00 do 18:00; w piątki od 8:00 do 14:00).
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32 244 90 00 do 10, wewn.
3191, 3192 lub 3193; lub adresem mailowym: architektura@ruda-sl.pl.
Z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną, dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w projektach zmian miejscowych planów odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 16.00 w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji publicznej w trybie online, proszone są o przesłanie na adres architektura@ruda-sl.pl, do dnia 16 lutego 2021 r. informacji o zamiarze udziału w dyskusji wraz z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy reprezentowanego przedsiębiorstwa, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu e-mail, na który ma być wysłany link umożliwiający dostęp do dyskusji.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji
Publicznej zamieszczone są informacje o wyżej wymienionych projektach zmian planów miejscowych oraz prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych do tych projektów.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych lub
posiada zastrzeżenia wobec strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 r.
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OGŁOSZENIA DROBNE
„Nie żyjemy, aby umierać,
ale umieramy, aby żyć wiecznie.”
Michael Buchberger

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Stefana Świtały

przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej
w Rudzie Śląskiej w latach 1984-1990,
dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
w latach 1969-1994.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Panu Januszowi Socha
pracownikowi Administracji nr 3
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

Antyalergiczne czyszczenie materacy gorącą parą plus bezpyłowe trzepanie GRATIS. Tel.
519-639-121.

NIERUCHOMOŚCI

Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752634, 502-865-808.

Działki Ruda Śląska, Mikołów – sprzedam,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

Ruda, 2-pok, 42 m2, 169 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885 .

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Kupię kamienice całość lub udziały. Tel.
797-299-422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej –
gotówka, tel. 730-770-900.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie.
Tel. 601-292-699.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516-611.
Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp.
z o.o.
PRANIE TAPICERKI, DYWANÓW. SOLIDNIE
I SKUTECZNIE. Tel. 519-639-121.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.

Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.

MOTORYZACJA

Sprzedam M-3 Kochłowice, 1 piętro,
M-3 Bykowina 2 piętro, M-4 Słowiańska 57 m2,
M-4 Czereśniowa M-4 47 m2 inne atrakcyjne
oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl, tel.
793-017-323.
Halemba: wynajmę mieszkanie 40 m2, kamienica, ogród, dobry stan, tel. 691-267-689.
Prywatnie kupię mieszkanie do remontu
lub odświeżenia, szybka decyzja, płatność gotówką. Tel. 501-608-239.

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,50-0,55 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zatrudnie opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.
Zatrudnię emeryta lub rencistę na parking
strzeżony. Ruda Śląska – Wirek. Tylko dzielnice
ościenne. Tel. 513-129-354.

RÓŻNE
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

Sabiny Ulinowicz

wieloletniej pracownicy Działu Opłat za Lokale i Wodę
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Mężowi oraz bliskim
składają
Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali
mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
– ul. Międzyblokowa 18/21,
– ul. Stefana Żeromskiego 1/6,
– ul. Orzegowska 8D/1,
– ul. Joanny 24/42,
– ul. Sejmu Śląskiego 4/4,
– ul. Stefana Żeromskiego 7/4,
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Zygmunta Krasińskiego 9C/6,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
OGŁOSZENIE O WOLNYCH STANOWISKACH
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje pracowników
posiadających stopień niepełnosprawności do pracy na stanowiskach:
Konserwator/Młodszy Konserwator Terenów Zielonych – Zakres obowiązków:
•
Wykonywanie wszelkich prac ogrodniczych mających na celu prawidłowe utrzymanie terenów zielonych
(koszenie, grabienie, wysady roślin, sprzątanie, wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich)
•
Obsługa narzędzi spalinowych (kosy, piły, traktora ogrodniczego).
•
Oczekujemy: Osoby posiadające Prawo Jazdy kat. „B+E”
Inspektor/Referent ds. zamówień publicznych – Zakres obowiązków:
•
Prowadzenie procedury zamówień publicznych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
•
Sporządzanie umów, specyﬁkacji, pism, wezwań, sprawozdań, wykazów oraz innych dokumentów związanych
z procedurą przetargową.
•
Oczekujemy: Osoby z min. średnim wykształceniem, bardzo dobrą znajomością obsługi komputera i pakietu
MS Oﬃce, a także znajomością Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Konserwator/Młodszy konserwator w zawodach (Elektryk, Instalator wod.-kan., konserwator ogólnobudowlany)
Zakres obowiązków:
•
Utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, instalacji wewnętrznych i infrastruktury zewnętrznej
poprzez wykonywanie bieżącej kontroli oraz usuwania stwierdzonych lub zgłoszonych nieprawidłowości.
•
Mile widziane, aby przyszły pracownik posiadał prawo jazdy kat. „B”, a także uprawnienia SEP do 1kv i/lub umiejętności w zakresie instalacji wod.-kan.
Referent ds. technicznych – Zakres obowiązków:
•
Przyjmowanie zgłoszeń, wniosków i skarg mieszkańców oraz uczestniczenie w wywiadach i wizjach w terenie.
•
Kontrola ﬁrm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Spółki.
•
Przygotowywanie protokołów konieczności oraz umów na remonty.
•
Oczekujemy: Osoby z min. średnim technicznym wykształceniem, bardzo dobrą znajomością obsługi komputera
i pakietu MS Oﬃce, a także znajomością Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów.
Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet socjalny, szkolenia, grupowe ubezpieczenie.
Aplikacje prosimy składać w siedzibie MPGM TBS Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej lub drogą mailową na adres
mpgm@mpgm.com.pl

Dokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

www.wiadomoscirudzkie.pl

HOROSKOP

KRZYŻÓWKA
KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

WRÓŻKA
JADZIA

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787
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OGŁOSZENIE

Kochanej żonie,
mamie i babci Janinie Gagat!

PROGRAM TELEWIZYJNY

Wyruszyli w podróż życia
„Down the road. Zespół w trasie” to program stacji telewizyjnej TTV, w trakcie którego grupa
osób z zespołem Downa, wyruszyła wraz z dziennikarzem i podróżnikiem Przemysławem
Kossakowskim w podróż swojego życia. Niedawno rozpoczęła się emisja drugiego sezonu,
w którym jedną z bohaterek jest pochodząca z Rudy Śląskiej Paulina Pigan.

Na twe 83. urodziny
Najszczersze serdeczności
przyjmij od rodziny!
Lat wielu wypełnionych
szczęściem i radością,
Dobrym zdrowiem, humorem
oraz pomyślnością,
Niech dziś, w tym dniu szczególnym,
troski poznikają,
Ponieważ Twoi bliscy
bardzo Cię kochają:
mąż Stanisław,
córka Ilona z Robertem,
córka Grażyna z Andrzejem,
wnuk Paweł

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

Odcinki z udziałem Przemka Kossakowskiego i bohaterów programu
można oglądać w serwisie player.pl.
W podróż swojego życia wyruszyło
sześć osób. W jej trakcie uczestnicy
zmierzają się z sytuacjami, których do
tej pory nie doświadczyli, a równocześnie próbują łamać stereotypy. Jedną
z takich osób jest Paulina Pigan,
uczestniczka drugiej edycji programu
„Down the road. Zespół w trasie”,
a prywatnie mieszkanka Rudy Śląskiej.
To najmłodsza uczestniczka, która ma
22 lata. Paulina szybko nawiązuje nowe znajomości, jest otwarta i towarzyska. Uwielbia m.in. tradycyjne śląskie

jedzenie, zumbę i biżuterię. Jak czytamy w opisie programu, rudzianka
„Chciałaby zostać stylistką paznokci.
Bardzo dużo mówi i robi wokół siebie
sporo szumu. Chciałby zostać aktorką,
kamery to jej żywioł. Najbardziej kobieca ze wszystkich uczestniczek”.
Druga edycja programu „Down the
road. Zespół w trasie” będzie miała
12 odcinków, a oprócz Pauliny Pigan
występują w niej Paulina Ochocka,
Paula Rakowska, Adam Wdówka, Janek Skiba i Szymon Grzech.
JO

Foto: TTV/Marta Wojtal

Baran – W życiu prywatnym może dojść do pewnego
ochłodzenia uczuć. Nie myśl
o rozstaniu, lecz rozwiąż
konﬂikt.
Byk – Samotne byki nie będą
mieć głowy do ﬂirtów, wiele
energii poświęcą wprowadzeniu ambitnych założeń.
Bliźnięta – Zwróć uwagę na
sprawy związane z ﬁnansami, może pojawić się nieoczekiwana awaria w domu.
Rak – Wkroczysz w okres
dobrego zdrowia ﬁzycznego
i psychicznego, powszechnej akceptacji oraz podziwu
otoczenia.
Lew – Sprawy zawodowe
ułożą się na tyle dobrze, że
pozwolą Ci intensywnie korzystać z przyjemnych stron
życia.
Panna – Każdy ma czasami
ochotę na chwilę samotności.
Zastanów się, czy nie za bardzo odcinasz się od świata.
Waga – W pracy przybędzie
Ci wiele obowiązków. Niebawem przekonasz się, jak
bardzo Ci się to opłaci.
Skorpion – Nareszcie postanowisz o siebie zadbać. Zawsze ciężko Ci było wytrwać
na diecie. Tym razem się
uda.
Strzelec – W pracy pojawią
się ciekawe okazje. Warto
z nich skorzystać, tym bardziej że dogadasz się z innymi.
Koziorożec – Dopisze Ci
humor, poprawi się kondycja. Warto nawiązać serdeczniejsze stosunki ze znajomymi.
Wodnik – Poczujesz spadek
formy. Wykorzystaj czas na
odpoczynek i relaks. Weź
kilka dni urlopu, wyśpij się.
Ryby – Nie możesz teraz
pozwolić sobie na błędy.
Twoje decyzje muszą być
przemyślane, inaczej możesz wiele stracić.

POZIOMO: 1 – kotlety wołowe,
5 – górskie rakiety śnieżne, 5 – kibić, pas,
9 – tura, 11 – taniec z XVI-XVII wieku,
12 – grochodrzew, 15 – uzda, uździenica
bez wędzidła, 17 – jadalny orzech włoski,
20 – komórka w Bałtyku, 21 – frywolny
taniec, 24 – sztywna tkanina siatkowa,
25 – mit. gr. ojciec Niobe, 28 – wyspa niemiecka na Bałtyku, 29 – dawn. bezludzie,
pustkowie, 32 – silnik, 35 – zgłębnik,
36 – łow. staropolska nazwa ropiciela,
39 – seperacja, 42 – imię męskie, 43 – biały w kinie, 45 – np. atlantycki, spokojny,
46 – wybitne zdolności, 47 – wisząca lampa.
PIONOWO: 1 – epoka Rubensa,
2 – dźwięk, 3 – wracał do niej Odyseusz,
4 – kłoda, 5 – narzuta na tapczan, 6 – stawonóg, 7 – feudum, ziemie dane wasalowi, 10 – dany żebrakowi, 13 – środek cyrku, 14 – pasmo wzgórz nad Jeziorem Genewskim, 16 – skrót na receptach, 17 – porost na drzewie, 18 – warstwa włókien
w postaci zwoju, 19 – jezioro w Afryce,

21 – pieszczota, 22 – rewolwer siedmiostrzałowy, 23 – wielki Ojciec Kościoła,
26 – państwo w Himalajach, 27 – azdyk,
urządzenie do wykrywania okrętów podwodnych, 30 – małpa wąskonosa,
31 – przodek bydła domowego, 34 – potraw, 35 – mit. gr. żona Likosa, 37 – odm.
ochry żelazowej 38 – wiatr wiejący w Argentynie, 40 – urodziny zajęcze i owcze,
41 – tatarak, 44 – niewolnik.
Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 3840), otrzyma jedna osoba spośród tych,
które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl.,
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biuro@
wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór kuponu
z krzyżówki „WR 1” zapraszamy do redakcji „Wiadomości Rudzkich” po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod
nr 889-771-365 – Janinę Ogierman. Prawidłowe hasło: „Rajem diabła jest piekło”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca
otrzyma również książkę z wydawnictwa
Prószyński i S-ka.
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Tel. 607-468-787

ROZRYWKA | 27.01.2021

10

Paulina Pigan to rudzianka, która
sprawdza swoje siły w programie
„Down the road. Zespół w trasie”.

Wolne terminy
na protezy
zębowe na NFZ
2021 rok!!!
Zapraszamy do zapisów

ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA

Jawi-Med-Macura sp.j, ul. Pokoju 8a

ZAPISY TEL. 32 244-20-43

www.wiadomoscirudzkie.pl
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